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Temaaften: Sådan reducerer du dine energiomkostninger 
Hvad kan du selv gøre for at reducere energiomkostningerne på dit deltids-
landbrug og i privaten? Det kan du høre meget mere om, når Deltids- og 
Økonomiudvalget i Djursland Landboforening inviterer til temaaften tirsdag 
den 14. marts på landbocenteret i Følle. 

Få inspiration til, hvordan du selv kan reducere energiomkostningerne på 

din bedrift, og hvilke muligheder du har for at producere din egen energi, 

når Deltidsudvalget og Økonomiudvalget i Djursland Landboforening tirs-

dag den 14. marts inviterer til temaaften fra kl. 19.00-21.30 på landbo-

centeret Føllevej 5, 8410 Rønde.  

Gunnar Schmidt, som er Energi- og teknikrådgiver fra Byggeri & Teknik I/S, 

vil fortælle om hvilke muligheder, du har for at reducere dine energiom-

kostninger, hvad enten det er til erhvervsbrug, eller det er i privaten, og de 

mange mulige spørgsmål der er relevante at stille sig selv. 

Det kunne blandt andet være: 

• Skal jeg efterisolere / renovere min bolig? 

• Hvad koster energien fra de forskellige energikilder lige nu? 

• Hvilke varme- og energikilder skal jeg vælge? 

• Er varmepumpe i kombination med solceller og/eller husstands-

vindmølle en god ide? 

• Skal der søges om tilladelse til solceller og/eller vindmølle og i givet 

fald hvor? 

• Er det en god ide at sælge evt. overskuds-el til elnettet? 

• Skal et eventuelt pillefyr udskiftes med varmepumpe? 
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• Ved valg af varmepumpe, skal det være jordvarme eller luft til vand-

pumpe? 

• Hvad er regelsættet, og er der tilskud at søge? 

Deltagelsen i mødet er gratis for medlemmer, men koster 75. kr. for ikke 

medlemmer. Der er tilmelding til dette arrangement, som skal ske på land-

boforeningens hjemmeside: https://www.landboforening.dk/arrangemen-

ter/reduc%C3%A9r-energiomkostningerne-paa-dit-deltidslandbrug  

eller tryk HER 

Alle interesserede er velkomne. 

 

 

 

 

Fyraftensmøde: Er Vertical Farming et bud på et bæredygtigt 
landbrug? 
Byder det fremtidige bæredygtige landbrug på en indendørs produktion i 
flere lag med kunstigt lys og ingen jord? Kom til fyraftensmøde i Djursland 
Landboforening den 21. marts 2023, hvor du kan høre mere om Vertical 
Farming, som kan være den nye og alternative måde at dyrke fødevarer på. 

 
 

Vertical Farming – eller det vertikale landbrug – er en ny måde at produ-

cere fødevarer på. Her foregår produktionen indendørs, i flere lag og un-

der kontrollerede forhold, ofte med kunstigt lys og uden jord. Er Vertical 

Farming blot “scifiction” eller et reelt kommercielt og bæredygtigt alternativ 

til det “almindelige” landbrug med kornmarker, traktorer og planter i jor-

den? 

Det kan du selv tage stilling til, når Djursland Landboforening tirsdag 

den 21. marts holder fyraftensmøde på landbocenteret, Føllevej 5, 

8410 Rønde kl. 15.30 til 18.00. 

https://www.landboforening.dk/arrangementer/reduc%C3%A9r-energiomkostningerne-paa-dit-deltidslandbrug
https://www.landboforening.dk/arrangementer/reduc%C3%A9r-energiomkostningerne-paa-dit-deltidslandbrug
https://www.landboforening.dk/arrangementer/reduc%C3%A9r-energiomkostningerne-paa-dit-deltidslandbrug
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Dagens program byder på besøg fra tre forskellige virksomheder; 

CphFarmHouse A/S, Food & Bio Cluster Denmark og Nordicflexhouse ApS, 

som alle har fingrene dybt begravet i denne nye produktionsform. 

Lars Horsholt Jensen starter ud med at fortælle om arbejdet i Food & Bio 

Cluster Denmark, som er den nationalt udpegede klyngeorganisation for 

fødevarer og bioressourcer. Klyngeorganisationen arbejder for at styrke 

udviklingen af nye produkter, introduktion af nye teknologier/metoder og 

grøn omstilling med udgangspunkt i virksomhedernes behov. 

Dernæst skal deltagerne høre om CphFarmHouse A/S og deres overvejel-

ser i forbindelse med opstart af virksomheden og Ronni Bachs opvækst på 

en gård med et klassisk landbrug. Om hvordan de to verdner kan forenes 

til fremtidens udfordringer med grønne fødevarer og landbrug. Ikke 

mindst deres erfaringer med at dyrke bladgrønt, salater og grøntsager i en 

lagerhal med adskillige lag af LED lys, automatisk vanding og gødning, og 

hvor produkterne leveres til bl.a. kantiner, grøntgrossister og kosttilskuds-

producenter. 

Til slut fortæller Anders Thomsen fra Nordicflexhouse ApS, om BioPod-løs-

ningen, som er en fødevareproduktion i lukket kredsløb, der opererer på 

husholdnings- eller samfundsniveau og integreret som et nyt urban farm-

koncept af økolandsbyer og industrielle agrofødevareparker. 

Der vil være god tid til at stille spørgsmål undervejs. Arrangementet afhol-

des af Djursland Landboforening og Norddjurs Kommunes Erhvervsafde-

ling og er inklusive kaffe og kage. 

Deltagelsen i mødet er gratis, men kræver tilmelding. Tilmeldingen skal ske 

på landboforeningens hjemmeside på: https://www.landboforening.dk/ar-

rangementer/temadag-om-vertical-farming  

eller tryk HER 

Alle interesserede er velkomne. 

 

Økologi 

 
Det er allerede nu muligt at booke gratis billetter til Økodag 

 Søndag den 16. april åbner 47 økologer rundt om i landet 

deres gård for danskerne og stalddøren for køerne, som på 

denne dag kommer på græs for første gang efter en vinter på stald. 

Som altid er det de økologiske mejerier og Økologisk Landsforening som arrangerer 

Økodag, og foreningen opfordrer danskerne til at besøge foreningens danmarkskort 

og booke billet til en gård i lokalområdet, hvis de vil være med til at fejre 

dyrevelfærden. 

Alle økologiske køer skal på græs i sommerhalvåret, og det fejrer økologerne på 

Økodag for danskerne og stalddøren for køerne. 

https://www.landboforening.dk/arrangementer/temadag-om-vertical-farming
https://økodag.dk/find-vaert/
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De 47 Økodagsgårde er fordelt ud over hele landet, og der er udbudt samlet godt 

150.000 billetter til Økodag. Det er de enkelte gårde, som selv vurderer, hvor mange 

gæster de har plads til, og hvor mange billetter de dermed vil udbyde. Har du en 

særlig favoritgård, er det ifølge projektleder Malene Jensen fra Økologisk 

Landsforening en god ide allerede nu at booke en billet. 

 

Mark Ekspertliste for naturrådgivere 

 Find din lokale ekspert inden for naturforvaltning og tilskud 

til naturpleje. En liste med de lokale natureksperter er op-

dateret. 

Naturpleje omfatter mange komplekse områder, regler for tilskud til naturpleje og 

samspil mellem forskellige regelsæt omkring natur og landbrug. Desuden stiller græs-

ning og pleje af naturområder særlige krav til de dyr, der græsser naturarealerne. 

Derfor kan der være behov for at få en lokal ekspert på banen, som kan hjælpe dyre-

holdere og lodsejere med at overskue de muligheder og begrænsninger, tilskud og 

regler, der er omkring natur og dyr i naturplejen. 

Derfor har SEGES nu opdateret listen med de lokale eksperter. Alle de lokale rådgi-

vere, der står på listen - har minimum 2 års erfaring med rådgivning inden for det på-

gældende emne og har desuden deltaget på et obligatorisk kursus afholdt af SEGES. 

Se listen her. 

 

Kvæg Nu begynder Landbrugsstyrelsen at udbetale slagtepræmie for 2022 

 Udbetalingerne sker til de kvægproducenter, der har søgt om slag-

tepræmie, og som har slagtet mindst fem kvier, tyre eller stude i 

2022. Du skal som kvægproducent ikke gøre andet end at tjekke brevet om udbeta-

ling, som er på vej til dig. 

Der udbetales 960,74 kr. pr. dyr.  

Der kan gå op til fem bankdage, fra du modtager brevet om udbetalingen, til pengene 

bliver overført til din NemKonto. 

Der blev i 2022 slagtet ca. 254.000 dyr. Omkring 4.900 landbrugere har søgt om slag-

tepræmie og slagtet mindst fem præmieberettigede dyr.  

Du kan søge om slagtepræmie for 2023 samtidig med, at du indsender Fællesskema 

2023. Fristen for at søge er 16. maj 2023, som er fristen for at sende ændringer til 

fællesskemaet og for at sende fællesskemaet forsinket. Hvis du søger efter fristen, bli-

ver din ansøgning ikke godkendt. 

Læs mere og find vejledningen her. 

 

https://økodag.dk/find-vaert/
https://www.landbrugsinfo.dk/public/f/d/f/natur_og_arealforvaltning_find_din_lokale_ekspert_i_natur_og_tilskud_til_natur?utm_source=mandrill&utm_medium=email&utm_campaign=nyhedsbrev
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/nu-begynder-vi-at-udbetale-slagtepraemie-for-2022?utm_campaign=nu-begynder-vi-at-udbetale-slagteprmie-for-2022&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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Mark 

 
Få svar på dine spørgsmål om GLM 8 og ikke-produktive elementer 

 Vi inviterer til webinar torsdag 16. marts, hvor du kan høre mere om mulighederne 

for at bruge ikke-produktive elementer til at opfylde kravet om GLM 8. Du kan også 

høre om, hvordan du kan få ekstra tilskud til udlægning af yderligere elementer 

gennem bio-ordningen biodiversitet og bæredygtighed. 

Det er gratis at deltage i webinaret, men tilmelding er nødvendig. Du kan læse mere 

om webinaret og tilmelde dig i denne nyhed.  

Læs mere om webinaret her. 

 

 

 

 

 

 

 Sidste chance for at indberette gødningsregnskab for planperiode 

2021/2022 

 Landbrugsstyrelsen sender snart det sidste påmindelsesbrev for 

indberetning af gødningsregnskab. Der sendes intet rykkerbrev ef-

ter indberetningsfristen. Fristen for indberetning er den 31. marts 2023. 

Når du er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, skal du indberette dit gødnings-

regnskab for planperiode 2021/2022 senest om 4 uger.  

De fleste virksomheder indberetter gødningsregnskabet rettidigt. Men er du blandt 

dem, som endnu ikke har indberettet gødningsregnskabet for planperiode 

2021/2022, skal du huske at få det gjort senest 31. marts 2023. 

Læs mere her. 

 

Info Du må gerne bytte frø, når de er beregnet til ikke-kommerciel brug og 

bevaring 

 Bytter du plantefrø eller interesserer du dig for biodiversitet og 

bevaring af plantearter og -sorter, kan du i vores 

hobbyvejledning finde reglerne om handel med og overdragelse 

af frø til ikke-kommerciel brug og bevaring. Vejledningen trådte i kraft 1. marts 2023. 

https://10d3nq.videomarketingplatform.co/fa-svar-pa-dine-sporgsmal-om-glm-8/join
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/faa-svar-paa-dine-spoergsmaal-om-glm-8-og-ikke-produktive-elementer?utm_campaign=f-svar-p-dine-sprgsml-om-glm-8-og-ikke-produktive-elementer-&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/sidste-chance-for-at-indberette-goedningsregnskab-for-planperiode-2021-2022?utm_campaign=sidste-chance-for-at-indberette-gdningsregnskab-for-planperiode-20212022&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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Frøbytning bidrager til mangfoldighed og øger biodiversitet, og flere og flere 

interesserer sig for at bytte frø, om de er haveejere, hobbylandbrugere, eller dyrker 

grøntsager i altankassen. 

I Landbrugsstyrelsens hobbyvejledning om frø, kan du læse om arbejdet med at 

udvikle og bevare plantesorter og reglerne for at bytte og sælge frø til ikke-

kommercielle formål. Der er også vejledning til dig, der er interesseret i at udvikle og 

få registreret en bevaringsværdig sort eller en hobbysort. 

Læs mere her. 

 

 Sådan forspirer du chili og tomater 

 Chili og tomater skal forkultiveres i det tidlige forår. Chili skal gerne 

sås allerede i februar eller begyndelsen af marts, mens tomater 

gerne skal sås i marts. I denne video viser fagredaktør Louise Møller, 

Haveselskabet, hvordan du gør. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i Velas – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder: Djursland 
Landboforening, SAGRO, Sønderjysk Landboforening, Østdansk Landboforening, Landbrugsrådgivning Syd, nf plus, LHN, Agri Nord og Velas. Dette DeltidsNyt er 
udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i DeltidsNyt, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller Birgit Winther Sørensen, 
SEGES, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 2149 2801.

 

https://lbst.dk/meddelelser/meddelelse/nyhed/du-maa-gerne-bytte-froe-naar-de-er-beregnet-til-ikke-kommerciel-brug-og-bevaring?utm_campaign=du-m-gerne-bytte-fr-nr-de-er-beregnet-til-ikke-kommerciel-brug-og-bevaring&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://haveselskabet.dk/video-saadan-forkultiverer-du-tomater-eller-chili?utm_source=Nyhedsbrevsliste&utm_campaign=6ea91fdf95-EMAIL_CAMPAIGN_2023_02_22_11_41_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_-ecf218a4af-%5BLIST_EMAIL_ID%5D

